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Capitolul I  

Generalităţi 

 

 

Art. 1. – Premiile revistei Gândirea Militară Românească se acordă în fiecare an, de către 

Statul Major al Apărării, celor mai valoroase lucrări din domeniul ştiinţei militare, editate în anul 

precedent. 

  Art. 2. – Premiile revistei Gândirea Militară Românească se acordă în funcţie de rezultatele 

obţinute de lucrările intrate în această competiţie în urma evaluării lor de către o comisie numită de 

şeful Statului Major al Apărării, la propunerea preşedintelui Consiliului editorial al revistei. 

  Art. 3. – Premiile revistei Gândirea Militară Românească, egale ca valoare, poartă numele 

unor personalităţi reprezentative ale ştiinţei militare româneşti, astfel:  

a) Premiul Mareşal Alexandru Averescu;  

b) Premiul General de divizie Ştefan Fălcoianu; 

c) Premiul General de brigadă Constantin Hîrjeu; 

d) Premiul General de corp de armată Ioan Sichitiu; 

e) Premiul Locotenent-colonel Mircea Tomescu. 

Art. 4. – La această competiţie poate participa orice autor (sau colectiv de autori) al 

unei/unor lucrări care abordează problematica ştiinţei militare sau domenii de exprimare a acesteia. 

 

Capitolul II 

Criterii generale de participare şi selecţie 

 

Art. 5. – Lucrările înscrise în competiţia Premiilor revistei Gândirea Militară Românească 

trebuie să se afle în evidenţa Centrului Naţional de Numerotare şi Standardizare şi să fie catalogate 

în sistemul ISBN.  

Art. 6. – Lucrările se trimit pe adresa redacţiei revistei Gândirea Militară Românească până 

la data de 15 februarie, dacă se trimit instituţional (edituri, biblioteci, instituţii, unităţi militare etc.) 

sau până la 15 martie, dacă se transmit direct de către autori. Lucrările primite după aceste termene 

nu mai fac obiectul activităţii de selecţie şi evaluare.  

Editurile vor transmite titlurile (însoţite de o scurtă descriere a conţinutului cărţilor), 

împreună cu datele de contact ale autorilor. Ulterior, redacţia va solicita acordul autorilor pentru 

participare. Autorii îşi vor exprima acordul în scris (e-mail) până la data de 15 martie. De asemenea, 

autorii vor specifica şi domeniul pentru care vor participa la concurs. 

Art. 7. – Lucrările vor purta pe plic menţiunea „Pentru Premiile revistei Gândirea Militară 

Românească”. După decernarea premiilor, lucrările primite vor intra în patrimoniul Bibliotecii 

Militare specializate a Statului Major al Apărării, pe baza consimţământului scris al autorilor.  

Art. 8. – (1) În această competiţie nu sunt admise lucrările care:  

 a) constituie reeditări ale unor lucrări înscrise în competiţie în anii anteriori şi nu prezintă 

adăugiri distincte şi substanţiale în plan ştiinţific;  

b) preiau părţi semnificative din lucrări ale autorului, premiate anterior;  

c) constituie volume care includ contribuţiile participanţilor la diferite congrese, conferinţe, 

seminarii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, reviste sau lucrări etc.; 

d) nu sunt încadrabile niciunui subdomeniu al ştiinţei şi artei militare sau studiilor de 

securitate. 
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(2) În principiu, domeniile pentru care se acordă Premiile revistei Gândirea Militară 

Românească sunt:  

a)  teorie şi artă militară; 

b) geostrategie şi geopolitică, securitate europeană şi euroatlantică, strategii şi politici 

NATO, securitate colectivă; managementul crizelor; prevenirea conflictelor; comunicare 

strategică; 

c) managementul resurselor de apărare; armata şi societatea; modernizarea organizaţiei 

militare; cultură şi tradiţii militare; drept internaţional umanitar; sociologie şi psihologie 

militară; 

d) securitate cibernetică; informaţii pentru apărare, inovaţii tehnologice în domeniul 

apărării; 

e) istorie militară. 

   Art. 9. – Pentru a intra în competiţie, autorul îşi exprimă acordul ca, în cazul în care 

lucrarea pe care o semnează este declarată câştigătoare a unuia dintre premii sau este nominalizată 

în acest sens, să elaboreze un articol ştiinţific având la bază tema abordată în lucrare sau o temă 

conexă. Articolul va fi publicat într-una din ediţiile viitoare ale revistei Gândirea Militară 

Românească. Articolul va respecta criteriile de evaluare specifice revistei şi va fi transmis redacţiei 

în maximum trei luni de la momentul acordării premiilor. 

 

Capitolul III 

Selecţia şi evaluarea lucrărilor  

 

Art. 10. – Selecţia şi evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de selecţie, 

evaluare, nominalizare şi acordare a Premiilor revistei Gândirea Militară Românească numită de 

şeful Statului Major al Apărării, la propunerea preşedintelui Consiliului editorial al revistei. 

Comisia, numită până la data de 1 mai, este alcătuită din preşedinte, minim opt membri şi un 

secretar.  

Art. 11. – Din Comisie pot face parte cadre militare în activitate, în rezervă şi în retragere, 

referenţi ştiinţifici ai Consiliului editorial al revistei, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile, de 

certă autoritate ştiinţifică şi obiectivitate. 

Art. 12. – Nu pot face parte din Comisie persoanele care sunt autori sau coautori ai 

lucrărilor intrate în competiţie.   

Art. 13. – Preşedintele Comisiei stabileşte responsabilităţile acesteia, în vederea aplicării 

criteriilor de evaluare a lucrărilor intrate în competiţie. Comisia îşi desfăşoară activitatea în perioada 

15 mai – 1 octombrie, după un program întocmit de către secretarul acesteia şi aprobat de 

preşedintele Comisiei.  

Art. 14. – Secretarul Comisiei întocmeşte documentele privind desemnarea şi acordarea 

Premiilor revistei Gândirea Militară Românească. 

Art.  15. – Pentru evaluarea obiectivă a lucrărilor intrate în competiţie şi realizarea 

diferenţierii valorice a acestora, Comisia va utiliza criteriile specifice de evaluare a lucrărilor. 

Pentru fiecare criteriu specific de evaluare, o lucrare poate primi maximum 10 puncte. Punctele 

însumate ale acestor criterii vor fi trecute, pentru fiecare lucrare în parte, în Fişa de evaluare 

individuală a fiecărui membru al Comisiei. Fiecare lucrare va fi evaluată de minimum trei membri 

ai Comisiei. 
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Capitolul IV 

Criterii specifice de evaluare   

 

Art. 16. – Criteriile specifice de evaluare a lucrărilor înscrise în competiţie sunt:  

a) originalitatea temei abordate;  

b) contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului ştiinţei militare şi utilitatea în domeniul educaţiei 

în spiritul valorilor naţionale şi europene; 

c) valoarea ştiinţifică şi interdisciplinară a lucrării; 

d) dimensiunea efortului documentar întreprins de autor; 

e) calitatea exprimării stilistice.  

 

Capitolul V  

Nominalizarea lucrărilor şi acordarea premiilor  

 

Art. 17. – (1) După evaluarea lucrărilor intrate în competiţie de către membrii Comisiei, 

aceştia analizează rezultatele obţinute. În Fişa de evaluare colectivă se însumează, pentru fiecare 

lucrare, punctele acordate de membrii Comisiei şi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, 

sunt desemnate lucrările care vor fi nominalizate pentru premii. 

(2) Membrii comisiei confirmă sau infirmă, în urma evaluării, domeniile ştiinţei militare 

abordate în fiecare dintre lucrările înscrise în competiţie şi evaluate. În cea de-a doua situaţie, 

lucrarea va fi inclusă în domeniul recomandat de membrii Comisiei. 

Art. 18. – Pentru fiecare premiu vor fi nominalizate trei lucrări care, în principiu, abordează 

acelaşi domeniu desemnat premiului respectiv. Lucrarea cu punctajul cel mai mare va primi premiul 

respectiv, iar celelalte două câte o diplomă de nominalizare.   

Art. 19. – Dacă două sau mai multe lucrări se situează la egalitate de puncte, departajarea 

acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut la primul dintre cele cinci criterii specifice de 

evaluare sau, după caz, la următoarele, în ordinea descrescătoare a acestora.  

Art. 20. – La încheierea activităţii de desemnare şi acordare a premiilor, preşedintele 

Comisiei înaintează şefului Statului Major al Apărării un raport privind hotărârea Comisiei                  

de selecţie, evaluare, nominalizare şi acordare a Premiilor revistei Gândirea Militară 

Românească.  

Art. 21. – Festivitatea de decernare a Premiilor revistei Gândirea Militară Românească se 

organizează, de regulă, la 12 noiembrie, ziua Statului Major al Apărării, forul tutelar al revistei, sau 

cu ocazia unor evenimente cu o semnificaţie majoră în viaţa oştirii române.  

Art. 22. – La festivitatea de decernare a premiilor, care se organizează în incinta 

Ministerului Apărării Naţionale sau în alte locuri/spaţii cu valoare de simbol pentru armata română, 

sunt invitate să participe personalităţi marcante ale vieţii militare şi ale societăţii civile.   
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Capitolul VI 

Premierea articolelor publicate 

 în revista Gândirea Militară Românească 

 

Art. 23. – Cu ocazia organizării activităţii de înmânare a Premiilor revistei Gândirea 

Militară Românească, se premiază şi cele mai valoroase trei articole publicate în revistă în anul 

anterior. În acest caz, premiile speciale se acordă pentru următoarele rubrici permanente: 

- teorie şi artă militară; 

- geopolitică şi geostrategie; opinii; 

- istorie militară. 

Art. 24. – Evaluările articolelor revistei se realizează după aceleaşi criterii propuse la art. 

16, de către referenţii ştiinţifici ai revistei. Nu fac obiectul acordării acestor tipuri de premii 

articolele transmise în urma premierii lucrărilor ştiinţifice, conform prezentului regulament. De 

asemenea, nu fac obiectul premierii articolele preluate din alte publicaţii ştiinţifice, în baza 

colaborării reciproce. 

 

Capitolul VII 

Diploma de excelenţă 

 

Art. 25. – Diploma de excelenţă a revistei Gândirea Militară Românească se conferă, în 

fiecare an, la propunerea Comisiei de selecţie, evaluare, nominalizare şi acordare a premiilor, cu 

aprobarea şefului Statului Major al Apărării, unei personalităţi sau instituţii care s-a distins printr-o 

contribuţie deosebită la îmbogăţirea patrimoniului ştiinţei militare, pentru întreaga activitate 

profesională sau pentru o carieră militară remarcabilă.   

Art. 26. – Diploma de excelenţă se acordă în cadrul festivităţilor prilejuite de decernarea 

Premiilor revistei Gândirea Militară Românească.  

Art. 27. – În cazul în care Comisia apreciază că nu există argumente care să justifice 

conferirea Diplomei de excelenţă, poate hotărî ca aceasta să nu fie acordată.  

 

Capitolul VIII 

Dispoziţii finale  

 

Art. 28. – Lucrările care sunt prevăzute să apară în mai multe volume, în ani diferiţi, sunt 

admise în competiţie numai după apariţia ultimului volum în anul pentru care se face premierea.  

            Art.  29. – În cazul unor lucrări scrise de colective de autori sub egida unor instituţii/foruri 

ştiinţifice, Comisia poate hotărî ca premiul obţinut să fie decernat acestor instituţii/foruri ştiinţifice.  

             Art. 30. – Dacă numărul lucrărilor care răspund exigenţelor acestei competiţii este redus, 

Comisia poate hotărî neacordarea unuia sau a mai multor premii instituite. 

  Art. 31. – La data aprobării prezentului regulament, Regulamentul de acordare a Premiilor 

revistei Gândirea Militară Românească, aprobat prin raportul cu nr. H-3031/2017, își încetează 

aplicabilitatea. 

 

 

 


